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KEVÄTKOKOUKSEEN TULEVIA ASIOITA
Edellisessä kokouksessa seuran kevätkokouksen ajankohdaksi päätettiin maanantai 29.4.
Kokouskutsu tulee 18.4 Perhonjokilaaksoon.
Toiminnantarkastus on valmis. Kevätkokouksen asialistalle on tulossa henkilömuutoksia
syyskokouksen päätöksiin hallituksen ja joidenkin jaostojen osalta.
Ilmo Kaunisto ei ole käytettävissä hallituksen varajäsenenä / voimailun yhdyshenkilönä.
Kysytään Tiina Marjusaarta Ilmo Kauniston tilalle. Jaostot ilmoittavat hyvissä ajoin ennen
kokousta, jos heillä on päivitettäviä henkilöasioita kevätkokoukseen.
KESÄTYÖNTEKIJÄN VALINTA
Yleisurheilujaosto esittää kesätyöntekijäksi Viivi Paavolaa. Kesätyöntekijän työtehtäviksi tulee
moukarikarnevaaleihin liittyvät työt, harjoitusten pitäminen lapsille ja nuorille, festivaaliviikon
työt leirintävastaanotossa/kahviossa sekä tarpeen mukaan muita töitä. Kesätyöntekijän
esimiehenä on seuravastaava.
Päätös: Päätettiin palkata Viivi Paavola kahdeksi kuukaudeksi. Tanja neuvottelee työsuhteen
keston, työsuhteessa voidaan käyttää osa-aikaisuutta niin, että kokoaikaisena työsuhde olisi
kaksi kuukautta.
TULEVAT TALKOOTYÖT
Kunnalta tulee 117 kpl tiekylttejä seuralle asennettavaksi. Osa kylteistä on ruuvattavissa
olemassa oleviin tolppiin, osa kylteistä tulee kaivettavaksi maahan. Kunnan maksama korvaus
kylttien asentamisesta on 50€/kpl riippumatta asennustavasta. Kunta valmistelee kyltit sekä
tekee kartan. Aikaisemman päätöksen mukaan 10 €/ kyltti kirjataan hallituksen tuloiksi ja loput
jaostolle/joukkueille.
Festivaaliviikon yövalvonnat on varattu, suunnistusjaostolle urheilutalo ja futsaljaostolle
alakoulu. Voimistelujaosto (Minna) on varannut kaksi aamuvuoroa kahvio/vastaanotosta,
kymmenen vuoroa olisi vielä jäljellä. Näiden lisäksi tarvitaan vastuulliset leirintäalueen
valmisteluun ja siivoukseen sekä toimihenkilöitä Kreetan kierrokselle.
Tiekylttien asennus jaetaan seuraavien jaostojen kesken: Futsal, Frisbee, Jalkapallo,
Suunnistus, Ammunta ja Hiihto. Kun kunnalla on kartta valmis, jaetaan asennusalueet näiden
jaostojen kesken.
Festivaaliviikon talkoovuorot tulee ilmoittaa Tanjalle toukokuun loppuun mennessä.
KUNNIAKIERROS
Tänä vuonna yleisurheiluviikko on 20-25.5. Kunniakierros olisi hyvä järjestää sillä viikolla.
Kyseisellä viikolla urheilukentällä olisi mahdollista järjestää tapahtuma maanantaina tai
tiistaina. Työtehtäviä on: listojen vastaanotto, kierrosten laskijat, kuulutus ja mehupiste.
Päätös: Tänä vuonna ei järjestetä kunniakierrosta.
KEPLI- TAPAAMINEN
Keski-Pohjanmaan liikunnan uusi seura- ja valmennustoiminnan asiantuntija Ulla Papp olisi
halukas tulemaan Petri Harsusen kanssa tapaamaan meitä ja esittelemään, mitä koulutuksia
yms heillä on tarjota. Heidän on mahdollista tulla tapaamiseen 21-24.5 välisenä aikana.
Esitetään KepLille, että tulevat tapaamiseen keskiviikkona 22.5.
MUUT ASIAT
Ulkoilu on kivaa -hankkeen tilanne.
Hankkeen toteutus on aloitettu. Hankkeelle päätetiin hakea ennakkoa. Oletuksena on, että
heinäkuun lopulla tulee ensimmäisiä laskuja maksettaviksi, ja silloin on tilillä oltava rahaa.
Tanja hoitaa ennakon hakemisen.

Talkootyölistat täytyy muistaa täyttää. Tanja tekee valmiit talkootyölistapohjat, johon tiedot
kirjataan.
Hygieniapassin koulutuksen järjestää Seija Varila. 13., 14. tai 15.5 ovat mahdollisia päiviä.
Pyritään järjestämään 13.5, koska muina päivinä muita tapahtumia.
Pro Kaustinen ry:n kanssa sopimus on allekirjoitettu 9.4.2019.
Unelmien liikuntapäivä 10.5, Monkulat hoitavat makkaranpaiston. Suunnistusjaosto on
luvannut tehdä jotain, samoin KP-V Etu.
Pasi Ahlsved kertoi, että Kaustisen Seutukunta on saanut hankerahaa jokilaakson
palloiluhallin suunnitteluun. Kyseiseen tehtävään etsitään osa-aikaista tekijää selvitystyöhön.
Hallitus esitti, että Tanja selvittää Petri Jylhältä olisiko hänen mahdollista tehdä selvitystyötä
heille ostopalveluna.
Pekka Nikula esitti, että KP-V tukee Moukarikarnevaalien juhlakirjan toteutusta 100 eurolla.
Hallitus päätti tuesta ja tällä hinnalla tulee saada seuran logo asiaankuuluvalle paikalle.
Liikuntapainotteinen luokka yläasteelle. Tanjan ehdotti, että seura esittäisi kunnan
sivistystoimelle liikuntapainotteisen 7-luokan perustamisesta. Asiasta keskusteltiin ja ideaa
pidettiin ehdottamisen arvoisena. Tanja lähettää asiasta ehdotuksen kunnan sivistystoimelle.
Liikuntaluokasta keskustellessa virisi keskustelua siitä, kuinka seuran toiminta ja liikkumisen
mahdollisuudet saataisiin paremmin kuntalaisten tietoon. Päätetiin, että tehdään keväällä ja
syksyllä kierros Kaustisen kouluilla, jossa kerrotaan seuran lajitarjonnasta ja annetaan
esitteitä: milloin, missä ja miten harrastamisen alkuun pääsee.

